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SYYSKOKOUS 

Taidemuseon Ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 20. päivänä 
marraskuuta 2019 klo 18.00 Heinolan taidemuseolla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!  
  
JÄSENMAKSU 

  
Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa per henkilö. Ensi vuoden jäsenmaksu päätetään 
syyskokouksessa. Jäsenillämme on myös ollut mahdollisuus maksaa tukimaksua. Tänä vuonna se on 
käytetty 9-luokkalaisten taideretkeen Ateneumiin. Kiitämme kaikkia tukijoitamme. 
           
JÄSENREKISTERI 
    
Lähetämme viestit sähköpostilla kaikille niille jäsenille, joiden osoite on tiedossamme. Sähköposti 
on myös kätevä tapa asioida kanssamme. Jäsenrekisteriä hoitaa Päivi Barkaway, 
heinola.tmy@gmail.com  
Museo lähettää kutsun päänäyttelyiden avajaisiin. Ilmoitamme jäsentemme sähköpostiosoitteet 
museon postituslistalle. Se löytyy nettiosoitteesta: Heinolan taidemuseo; nettisivun vasemmalla 
olevasta sivupalkista alhaalta klikataan: Postituslista/Liity museon postituslistalle.  
https://www.heinola.fi/heinolan-taidemuseo 

  
EU:n tietosuojalainsäädäntö astui voimaan toukokuussa 2018. Säännöt henkilötietojen käsittelyssä 
tiukentuivat. Yhdistyksen keräämiä jäsentietoja (sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero ja -
toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään vain jäsenrekisterin ylläpitoon ja 
jäsenille tiedottamiseen. Edellä mainittuja tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan Heinolan 
museoiden käyttöön tapahtumien ja avajaisten kutsujen lähettämistä varten.  
Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä kahden vuoden kuluttua jos hän ei maksa jäsenmaksuaan tai 
hän ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä. Edesmenneet jäsenet poistetaan rekisteristä. 
  
YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 

  
Lähetimme keväällä jäsenkyselyn niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossamme. Kyselyn 
tarkoituksena oli saada palautetta toiminnastamme sekä saada ideoita sen kehittämiseksi. 
Vastausprosentti oli 46 %. Kyselyn tulokset ovat nettisivullamme osoitteessa 
https://heinolantmy.wordpress.com/  
  
Kuluvana vuonna olemme tiedottaneet tapahtumista ja retkistä sähköpostilla sekä nettisivullamme. 
Sääntömääräisistä kokouksista sekä retkistä ilmoitamme myös Itä-Hämeessä. Ne jäsenet, joiden 
sähköpostiosoitetta meillä ei ole, saavat jäsenkirjeensä postitse. 
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Hallitus päätti kokouksessaan 3.6.2019, että museokortin haltijat huomioidaan retkien 
hinnoittelussa. 
Retkikohteinamme ovat olleet Amos Rex ja Ateneum; Didrichsenin taidemuseo, Villa Gyllenberg ja 
HAM sekä Mikkelin taidemuseo, Päämajamuseo ja Marskin salonkivaunu. Marraskuun lopussa 
menemme Helene Schjerfbeckin näyttelyyn Ateneumiin ja Helsingin keskustakirjasto Oodiin. 
  
Huhtikuussa veimme Heinolan 9-luokkalaiset Ateneumiin. Mukana oli 180 henkeä. 
  
Taidemuseon Ystävät ry. on mukana valtakunnallisessa museoystäväyhdistyksessä. Toiminnan 
tarkoituksena on jakaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä sekä kehittää uusia toimintamalleja 
museoiden tukemiseksi ja niiden yleisöpohjan laajentamiseksi. Osallistuimme syyskuussa 
Varkaudessa pidettyyn vuositapaamiseen.  
  
Wanhan Ajan Joulu pidetään 14.12.2019 WPK-talon pihapiirissä. Mikäli teiltä löytyy lahjoitettavaa 
tavaraa Herra Toropoffin Puotiin tai arpajaisvoitoiksi, ne voi toimittaa 13.12. taidemuseolle TMY:n 
myyntipöydälle klo 16 mennessä. Olette myös tervetullut talkooväkeemme, ottakaa yhteyttä 
puheenjohtajaamme Anja Vahteristo-Järviseen, 040 559 1030. Taidekahvilamme on auki 
tapahtumapäivänä. Järjestämme myös perinteisen arvonnan runsaine voittoineen.    
  
VUODEN 2019 LAHJOITUKSIA  
  
Yhdistyksen lahjoituksena saamat teokset on lahjoitettu taidemuseolle: Miettisen kokoelman 
seitsemän Tatjana von Schwanckin teosta; kaksi Topi Väänäsen teosta, kaksi Tatjana von Schwank-
Väänänäsen teosta, sekä Jorma Hynnisen Istuttajat–sarjan neljä teosta.  
  
VUODEN 2019 TAIDEHANKINTOJA  
  
Olemme lahjoittaneet 180 vuotiaalle Heinolan kaupungille ja kaupunkilaisille Marita Liulian teoksen 
Purjehdus. Lahjoitushetkellä teos oli Didrichsenin taidemuseon Mysterium-näyttelyssä, josta se 
meni lainaan Kuntsin modernin taiteen museon Mysterium-näyttelyyn Vaasaan. Näyttelyn loputtua 
helmikuussa 2020 taideteos sijoitetaan pysyvästi Heinolan kaupungin kulttuuritoimistoon. 
Nettisivullamme on lehdistötiedote lahjoituksesta sekä teoksen kuva. 
  
Toivotamme kaikille jäsenillemme sekä talkoolaisillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein 
hyvää syksyä. 
  
  
Anja Vahteristo-Järvinen                                               Tuula Kostamo 

puheenjohtaja                                                                 sihteeri 
anja.vahteristo.jarv@gmail.com                                  tuulakostamo@gmail.com  
puh. 040 559 1030 
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